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5.9.2018 A8-0245/124 

Amendamentul  124 

Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Dreptul de autor pe piața unică digitală 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 11 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 11 Articolul 11 

Protejarea publicațiilor de presă în cazul 

utilizărilor digitale 

Acordarea de licențe și punerea în 

aplicare a drepturilor în publicațiile de 

presă în cazul utilizărilor digitale 

1.  Statele membre acordă editorilor 

de publicații de presă drepturile prevăzute 

la articolul 2 și la articolul 3 alineatul (2) 

din Directiva 2001/29/CE pentru utilizarea 

digitală a publicațiilor lor de presă. 

1.  Statele membre prevăd că, până la 

proba contrarie, editorul unei publicații de 

presă este considerat persoana 

împuternicită să încheie licențe și să 

solicite aplicarea măsurilor, procedurilor 

și căilor de atac prevăzute în Directiva 

2004/48/CE și la articolul 8 din Directiva 

2001/29/CE în ceea ce privește 

respectarea drepturilor prevăzute la 

articolul 2 și la articolul 3 alineatul (2) din 

Directiva 2001/29/CE cu privire la 

utilizarea digitală a operelor și a altor 

obiecte încorporate într-o astfel de 

publicație de presă, cu condiția ca numele 

editorului să apară pe publicație. 

2.  Drepturile menționate la alineatul 

(1) lasă intacte și nu afectează în niciun 

fel drepturile de care beneficiază, în 

temeiul dreptului Uniunii, autorii și alți 

titulari de drepturi în ceea ce privește 

operele și alte obiecte protejate încorporate 

într-o publicație de presă. Aceste drepturi 

nu pot fi invocate împotriva respectivilor 

autori și alți titulari de drepturi și, în 

special, nu îi pot priva de dreptul de a-și 

exploata operele și alte obiecte protejate 

2.  Prezumția prevăzută la alineatul 

(1) nu afectează drepturile de care 

beneficiază, în temeiul dreptului Uniunii, 

autorii și alți titulari de drepturi în ceea ce 

privește operele și alte obiecte protejate 

încorporate într-o publicație de presă. 

Prezumția nu poate fi invocată împotriva 

respectivilor autori și a altor titulari de 

drepturi și, în special, nu îi pot priva de 

dreptul de a-și exploata operele și alte 

obiecte protejate independent de publicația 
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independent de publicația de presă în care 

sunt încorporate. 

de presă în care sunt încorporate. 

3.  În ceea ce privește drepturile 

menționate la alineatul (1), se aplică 

mutatis mutandis articolele 5-8 din 

Directiva 2001/29/CE și Directiva 

2012/28/UE. 

3.  Statele membre se asigură că o 

parte echitabilă din venitul provenit din 

utilizarea drepturilor editorilor de presă 

este atribuită jurnaliștilor. 

4.  Drepturile menționate la alineatul 

(1) expiră după 20 ani de la publicarea 

publicației de presă. Acest termen se 

calculează începând cu prima zi a lunii 

ianuarie a anului care urmează datei 

publicării. 

 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/125 

Amendamentul  125 

Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Dreptul de autor pe piața unică digitală 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 13 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 13 eliminat 

Utilizarea conținutului protejat de către 

furnizorii de servicii ale societății 

informaționale care stochează și cantități 

mari de opere și alte obiecte protejate 

încărcate de utilizatorii lor și oferă acces 

la acestea 

 

1. În cooperare cu titularii de 

drepturi, furnizorii de servicii ale 

societății informaționale care stochează 

cantități mari de opere sau alte obiecte 

protejate încărcate de utilizatorii lor și 

oferă publicului acces la acestea iau 

măsuri pentru a asigura funcționarea 

acordurilor încheiate cu titularii de 

drepturi pentru utilizarea operelor lor sau 

a altor obiecte protejate sau pentru a 

împiedica punerea la dispoziție, prin 

intermediul serviciilor lor, a operelor sau 

a altor obiecte protejate identificate de 

către titularii de drepturi în cadrul 

cooperării cu furnizorii de servicii. 

Măsurile respective, cum ar fi utilizarea 

de tehnologii eficace de recunoaștere a 

conținutului, sunt adecvate și 

proporționale. Furnizorii de servicii 

prezintă titularilor de drepturi informații 

adecvate privind funcționarea și aplicarea 

măsurilor, precum și, dacă este cazul, 
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rapoarte adecvate privind recunoașterea 

și utilizarea operelor și a altor obiecte 

protejate. 

2. Statele membre se asigură că 

furnizorii de servicii menționați la 

alineatul (1) instituie mecanisme de 

reclamații și despăgubiri de care să 

dispună utilizatorii în caz de litigiu cu 

privire la aplicarea măsurilor menționate 

la alineatul (1). 

 

3. Statele membre facilitează, după 

caz, cooperarea dintre furnizorii de 

servicii ale societății informaționale și 

titularii de drepturi prin dialoguri ale 

părților interesate cu scopul de a defini 

bune practici, cum ar fi tehnologii 

adecvate și proporționale de recunoaștere 

a conținutului, ținând seama, printre 

altele, de natura serviciilor, de 

disponibilitatea tehnologiilor și de 

eficacitatea acestora în lumina evoluțiilor 

tehnologice. 

 

Or. en 

 

 


